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 بررسی اقدامات مجلس
 بعد از خروج آمریکا از برجام 

موض��وع خروج آمری��کا از برج��ام و موضعی که 
مجل��س باید در ای��ن باره داش��ته و اقداماتی که باید 
صورت دهد در جلس��ه امروز فراکس��یون نمایندگان 

والیی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در این جلسه 
که پیش از آغاز نشس��ت جلس��ه علنی مجلس برگزار 
می ش��ود ، موضوع خروج امری��کا از برجام و موضعی 
ک��ه مجلس باید در این ب��اره اتخاذ کند و برنامه هایی 
که در این باره داش��ته باشد مورد بحث و بررسی قرار 

می دهند.
همچنین در این نشست آخرین مسائل و تحوالت 
کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و برنامه 
کاری مجل��س در ح��وزه قانونگ��ذاری و نظ��ارت نیز 

بررسی خواهد شد.  فارس 

نشست غیرعلنی مجلس با موضوع  ارز
مع��اون اول رئیس جمهور امروز ب��ه منظور ارائه 
گزارش در رابطه با مس��ائل اقتصادی از جمله موضوع 

ارز در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر می شود.
یکی از مس��ائلی که یکش��نبه 23 اردیبهش��ت با 
حضور اس��حاق جهانگیری مورد بررسی قرار میگیرد 

مسائل اقتصادی در حوزه ارز است.
طبق برنامه بنا اس��ت تا جلس��ه امروز به صورت 

غیرعلنی برگزار شود.
از س��وی دیگر وزرای »فرهنگ و ارشاد اسالمی« 
و »تعاون کار و رفاه اجتماعی« برای پاسخ به سواالت 

برخی نمایندگان مهمان صحن مجلس خواهند بود.
 مجلس شورای اسالمی از امروز تا روز چهارشنبه 

- 23 الی 26اردیبهشت - جلسه علنی دارد.
»ادامه رس��یدگی به الیحه اص��الح قانون مبارزه 
با پولشویی«، »بررس��ی الیحه الحاق دولت جمهوری 
اس��المی ایران به کنوانس��یون بین الملل��ی مقابله با 
تامین مالی تروریس��م«، »قرائت گزارش کمیس��یون 
اص��ل ۹۰ در خص��وص مطالبات غیرج��اری بانکها«، 
»قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و 
نظارت بر اجرای سیاس��ت های اصل ۴۴ قانون اساسی 
در م��ورد نحوه اج��رای قانون پیگیری سیاس��ت های 
کل��ی اقتص��اد مقاومتی« و »بررس��ی تقاضای عده ای 
از نمایندگان در مورد تش��کیل کمیسیون ویژه فضای 
مجازی« از جمله مهمترین برنامه های در دستور کار 

مجلس است.   میزان

گالیه وزیر بهداشت از روحانی 
قاضی زاده هاش��می عضو هیئت رئیس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی می گوی��د ک��ه وزیر بهداش��ت که 
پس��رعموی اوس��ت به دلی��ل طرح تحول س��المت از 

رئیس جمهور گله مند است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به انتقادات 
چن��د روز اخی��ر رئیس جمهور از برخ��ی وزرا، گفت: 
آقای روحانی کابینه خود را با رودربایس��تی بسته  و با 

رودربایستی آن را اداره می کند.
وی با بیان اینکه "ما ش��نیده ایم که برخی از وزرا 
م��د نظر رئیس جمه��ور نبوده اند و تحت فش��ار آنها را 
معرفی کرده اس��ت"، ادامه داد: برخی از افراد کابینه با 
آقای روحانی هماهنگ نیستند، یعنی تیم اقتصادی با 
هم هماهنگ نیستند و طبق شنیده ها وزرای اقتصادی 
نیز با وزرای  اجتماعی هماهنگ نیستند.   تسنیم 

اخبار

پاسخ نیروهای مسلح به اقدامات دشمن پشیمان کننده است
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در نیروهای مسلح این توان وجود دارد 
که اگر دش��من اقدامی کند چنان پاسخی به آنها می دهیم که تا آخر عمرشان 

پشیمان باشند.
امیر حبیب اهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده ارتش در همایش رونمایی 
از کت��اب الگوهای فرماندهی مطلوب اظهار ک��رد: فرماندهی در نیروی زمینی به 
عنوان گسترده ترین نیرو در سطح نیروهای مسلح بسیار مهم است. فرماندهی امروز 

با گذشته بسیار متفاوت است و کرامت انسانی بسیار اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: داشتن نقشه برای اینکه کجا بودیم و کجا هستیم و به کجا می 

خواهیم برویم بسیار مهم است. باید بدانیم که با وجود تحریم به کجا رسیده ایم.
س��یاری تاکید کرد: در نیروهای مس��لح این توان وجود دارد که اگر دشمن اقدامی 

کند چنان پاسخی به آنها می دهیم که تا آخر عمرشان پشیمان باشند.  مهر 

ارتش اسالم
برجام دیگر پا نخواهد گرفت

رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی گفت: برجام دیگر پا نخواهد 
گرفت و اظهارات مثبت مقامات سیاس��ی اروپا مانع احتیاط و امتناع اقتصادیون 

آنها نخواهد شد.
س��ّید مصطفی میرس��لیم افزود: مصونیت ما در مقابل تحریم های ظالمانه 
آمری��کا، در اقتصاد مقاومت��ی، حمایت از کاالی ایرانی توأم با تالش بی وقفه برای 

خروج از رکود و اصالح فوری مفاسد است.
وی تأکی��د ک��رد: ایرانیان با حمایت از کاالی ایرانی و با اس��تفاده از اطالع رس��انی 

به هنگام و خدماتی که باید دولت به مردم ارائه دهد، جواب دندان  شکنی خواهد داد.
میرسلیم با بیان اینکه در میان مسئولین کشور کمتر کسی وجود دارد که به کاالی 
ایرانی باور و اعتقاد داش��ته باش��د، اظهار کرد: اغلب مس��ئولین نمی خواهند بپذیرند که 

کاالی ایرانی باید قابلیت عرضه اندام در سطح جهانی را پیدا کند.  فارس

احزاب
نشست مشترک دولت و مجلس درباره "افزایش حقوق ها"

عضو هیئت رئیس��ه مجلس از برگزاری نشس��ت مش��ترک دولت و مجلس 
درباره میزان افزایش حقوق ها خبر داد.

اکبر رنجبرزاده با اش��اره به آخرین اخبار از بررس��ی مصوب��ه دولت درباره 
افزای��ش میزان حق��وق کارمندان در س��ال جاری، گفت: دول��ت در مصوبه ای 
غیرقانون��ی و خالف مصوبه مجلس مبنی ب��ر افزایش حقوق کارمندان به صورت 
پلکان��ی نزولی، خواهان حداقل افزایش حقوق 12 درصدی ش��ده که مجلس درباره 

آن تجدیدنظر می کند. 
وی افزود: دولت در مصوبه ای اعالم کرده که حقوق کارمندان در سال جاری افزایش 
12  تا 16 درصدی داشته باشد، ما از سوی مجلس به آنها اعالم کرده ایم که این مصوبه 
خالف قانون اس��ت. لذا مقرر ش��د در نشس��ت  هایی در این زمینه به جمع بندی نهایی 

برسیم.  تسنیم 

پارلمان

در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد: 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

هی��أت عالی نظ��ارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام  صبح دیروز) ش��نبه(  به ریاس��ت دبیر مجمع تش��کیل مصلـــحت
جلسه داد.

در این نشس��ت نظارت بر اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی با 
تأکید بر ش��فافیت و مبارزه با فساد به عنوان اولویت نظارتی این هیأت عالی 

به تصویب اعضا رسید.
محس��ن رضایی دبیر مجمع در این نشست با اشاره به اینکه مقام معظم 
رهبری در دوره جدید، مجمع را بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظ��ام مکل��ف فرموده اند ، تأکید کرد: به منظور نظ��ارت مؤثر و متمرکز و با 
لحاظ جوانب مختل��ف و اولویت های اصلی ، هیأت عالی نظارت در گام اول، 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را با تأکید بر شفافیت و 
مبارزه با فساد به تصویب رساند و این مهم با همکاری اعضای هیأت عالی در 

قالب کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع به انجام خواهد رسید. 
هی��أت عالی نظارت مرکب از رئیس، دبی��ر و 13 نفر از اعضای منتخب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در این نشس��ت، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع از ارزیابی و 

تلخیص سیاست های کلی ابالغی نیز ارائه شد.
بر اس��اس ای��ن گزارش، همچنین در جلس��ه کمیس��یون خاص مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام، بندهای��ی از آیین نامه  جدید نظ��ارت مجمع به 

تصویب رسید.  روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مردمی  ارتباطات  دفت��ر  رئیس  نیروه��ای مس��لح گف��ت: رژیم ديـــــدگاه
صهیونیستی اگر بخواهد نفهمی کرده و به جمهوری 
اسالمی ایران حمله کند، باید بداند که یکسان شدن 

حیفا و تل آویو با خاک، حتمی خواهد بود.
س��ردار عباس س��دهی رئیس دفت��ر ارتباطات 
مردمی نیروهای مس��لح در مراسم رونمایی از کتاب 
»الگوی مطل��وب فرماندهی« در س��تاد نزاجا اظهار 
داش��ت: انق��الب اس��المی در طول این چه��ار دهه 
ویژگ��ی ه��ای خودش را ب��ه خوبی نش��ان داده و با 
وجود فضای س��ختی که برای امام خمینی ره ایجاد 
کرده بودند که ارتش تهدید اس��ت نه یک فرصت اما 
تصمیم ایش��ان در بیانیه ای اع��الم کردند که ارتش 
امروز ارتش محمدی است و تاکید کردند مخالفت با 
ارتش مخالفت با خدا و پیامبر خدا است و ارتش باید 

در خیابان ها رژه بروند.
وی با اش��اره به تس��خیر النه جاسوسی امریکا، 
حادث��ه طبس و جنگ تحمیلی اش��اره کرد و افزود: 
در همه ش��رایط و مسائل ش��اهد رهبری شایسته و 
مدبرانه والیت فقیه ب��وده ایم. مکتب دفاعی انقالب 

اس��المی با رهبری والیت فقیه ب��ه خوبی از اهداف 
انقالب دفاع کرد.

رئیس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مس��لح با 
ذکر تف��اوت های ارتش قبل و بعد انقالب اس��المی 
گفت: مکتب دفاعی انقالبی اس��المی ارتش و س��پاه 
و بس��یجی را به وجود آورد که توانس��ت هشت سال 
مقاب��ل ارتش رژیم بعث عراق و حامیان منطقه ای و 
فرا منطقه ای آن ایس��تادگی کند و موجب شود که 

دشمن به هیچ یک از اهداف خودش نرسد.
سردار سدهی افزود: این مکتب دفاعی و مشاوره 
های که به جبهه مقاومت و به خواس��ت دولت های 
قانونی این کش��ورها داد موجب شد تروریست های 
تکفی��ری و هم��ه حامیان��ش در س��وریه و عراق به 

اهدافشان نرسند و شکست بخورند.
وی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح از ارتش، 
سپاه و بسیج آمادگی دارند هر راهبردی که فرمانده 
معظم کل قوا بفرمایند را اجرا کنند و به همین دلیل 
اس��ت که دش��من بخوبی می داند که دوران بزن و 
دررو تمام ش��ده و نمونه آن پاس��خ موشکی به اقدام 
چند تروریستی در مجلس حرم امام خمینی بود که 

با ش��ش موش��ک دقیق آنها را هدف قرار داده شد و 
هر 6 موشک هوافضای سپاه که به مقر تروریستهای 
داعش در دیرالزور ش��لیک ش��دند، بدون هیچگونه 

خطایی به مرکز هدف های تعیین شده خوردند.
س��ردار س��ه دهی در پای��ان تاکید ک��رد: رژیم 
صهیونیس��تی اگر بخواهد نفهمی کند و به جمهوری 
اسالمی ایران حمله کند، باید بداند که یکسان شدن 

حیفا و تل آویو با خاک، حتمی خواهد بود.

تدوین روزشمار نابودی اسرائیل 
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: برخورد ترامپ 
ب��ا برجام نه تنها تاثیر مطلوبی برای صهیونیس��ت ها 
ن��دارد بلکه روند نابودی این رژیم غاصب را تس��ریع 
خواهد کرد. امیر کیومرث حیدری در حاشیه مراسم 
رونمای��ی از 3 کت��اب »الگ��وی فرماندهی مطلوب« 
گف��ت: در نیروی زمینی محوری، روزش��مار نابودی 
و مح��و رژیم غاص��ب و کودک کش صهیونیس��تی، 
تقویم شده اس��ت. وی با اشاره به اینکه   فرماندهی 
در نیروی زمینی بر اس��اس س��ه اصل والیت مداری، 
عدالت مح��وری و شایسته س��االری اس��ت ادامه داد: 
امروز ما اعتقاد داریم در زمان غیبت ولی عصر )عج( 
صراط مس��تقیم، پیروی از والیت مطلقه فقیه است.  

 روابط عمومی نیروی زمینی ارتش
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منتقدین انتقام نمی گیرند
ادامه از صفحه اول

 اگ��ر چنی��ن تضمینی داده ش��ده، چ��را همین 
تضمین از دیگر کش��ورهای امضاء کننده گرفته نشده 
اس��ت؟ اگر موگرینی دروغ می گوید و تنها بر اس��اس 
ی��ک ادعا آن را مطرح می کند، آق��ای روحانی رئیس 

جمهور محترم، دروغ او را پاسخ دهد.
چرا فدریکا موگرینی می گوید »تنها ایران قدرت 
خراب کردن یکجانبه برج��ام را دارد؟« آیا اکنون که 
آمریکا برجام را نقض کرده و از آن خارج شده، توافق 

هسته ای نابوده نشده است؟
اروپای��ی که به آن دل خ��وش کرده اید، آبی از او 
ب��رای ایران گرم نمی ش��ود. اروپا ب��ا موضع موگرینی 
ت��وپ را به زمین ایران انداخته و تبعات خراب ش��دن 
برجام را نیز بر دوش ایران آوار کرده اس��ت. این حق 
ایران اس��ت که ب��ا خروج آمریکا از برج��ام نه تنها به 
فعالیت های گذش��ته هس��ته ای خود بازگردد بلکه به 
پیشرفت های بیش��تری در این زمینه بپردازد. داشتن 
فناوری صلح آمیز هس��ته ای حق جمهوری اس��المی 

ایران است.
منتقدین اکن��ون هم دلواپس هس��تند، دلواپس 
برجام یا برجام های دیگری که دس��ت و پای ایران را 
ببندد. ب��رای همین انتقاد می کنند تا اگر قرار اس��ت 
ب��ا اروپا برجام ادامه پیدا کند، ماج��رای آمریکا تکرار 

نشود.

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  واليـــت رهبر معظم انقالب اس��المی بـا 
صب��ح دیروز در دیدار ش��رکت کنندگان در کنگره 
بین المللی »نقش ش��یعه درپیدایش و گس��ترش 
علوم اس��المی«، مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم 
را »وح��دت و یکپارچگ��ی« و همچنین »حرکت 
جدی برای پیشرفت علمی در همه علوم« دانستند 
و تأکی��د کردند: امروز »بیداری« در دنیای اس��الم 
بوجود آمده است و برغم تالش غربی ها برای انکار 
آن، این بیداری زمینه ساز گرایش بیشتر به اسالم 

و نویدبخش آینده ای بهتر است.
از  قدردان��ی  ب��ا  اس��المی  انق��الب  رهب��ر 
دس��ت اندرکاران و پدیدآورن��دگان ای��ن همایش، 
بویژه ش��خص حضرت آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی، 
گفتند: امروز هر حرکتی که موجب شناخت بیشتر 
گروهها و فرقه های اس��المی از یکدیگر شود، یک 
حسنه اس��ت و این گردهمایی از مصادیق حرکت 

در جهت اتحاد امت اسالمی است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تالش 
دیرینه دشمنان برای رودررو قرار دادن مسلمانان، 
افزودند: در چنین ش��رایطی، هر عملی که موجب 
شناخت مسلمانان از نقاط قوت یکدیگر و زمینه ساز 
هم افزایی آنها ش��ود، به وحدت و یکپارچگی امت 

اسالمی کمک خواهد کرد.
ایش��ان به نقش ش��یعه در ط��ول تاریخ برای 
اعتالی علوم اسالمی و طبیعی اشاره و خاطرنشان 

کردن��د: این آث��ار و خدمات گرانبه��ا باید به امت 
اس��المی معرفی ش��وند زیرا مایه افتخار و موجب 

یکپارچگی خواهند بود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم مراقبت 
جدی ب��رای جلوگیری از ایجاد هرگونه ش��ائبه و 
گالیه میان فَِرق اس��المی، گفتند: یکی از مس��ائل 
بس��یار مهم و م��ورد نی��از کنونی دنیای اس��الم، 
موضوع پیش��رفت علمی و حرک��ت جدی در این 

زمینه است.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، علت اصلی تحت 
س��لطه قرار گرفتن دنیای اس��الم را عقب ماندگی 

علم��ی دانس��تند و افزودن��د: دنیای غ��رب بعد از 
قرنهای متمادی عقب ماندگی علمی، توانس��ت با 
اس��تفاده از پیشرفتهای علمِی دنیای اسالم، ثروت 
و قدرت علمی، نظامی، سیاس��ی و تبلیغاتی خود 
را افزای��ش دهد و در نهایت با اس��تعمار، وضعیت 

کشورهای اسالمی را به شرایط کنونی برساند.
ایش��ان با اشاره به زورگویی قدرتهای غربی به 
کشورهای اس��المی و دنباله روی بسیاری از حکام 
این کشورها از زورگویان بین المللی، تأکید کردند: 
این شرایط باید بواسطه پیشرفت علمی کشورهای 
اس��المی تغییر کن��د و دنیای اس��الم می تواند بار 

دیگر در قله تمدن بشری قرار گیرد.
رهب��ر انق��الب، حرکت در مس��یر پیش��رفت 
علمی را وظیفه حکومتهای اسالمی و نخبگان آن 
برشمردند و گفتند: نخبگان دنیای اسالم باید یک 
حرکت عظیم فکری و یک خواس��ت عمومی برای 
پیش��رفت علمی و رس��یدن به قله علم و دانش را 

به وجود آورند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای از حرکت جمهوری 
اسالمی ایران در مس��یر پیشرفت علمی به عنوان 
یک نمونه موف��ق یاد کردند و افزودند: براس��اس 
گزارش��های مراک��ز علمی جهانی، ش��تاب حرکت 
علمی ایران در س��الهای گذشته، 13 برابر متوسط 

جهانی بوده است.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: ما این مسیر را تا 
رس��یدن به مرزهای علم و دان��ش ادامه خواهیم 
داد و ای��ران بر خ��الف غربی ها، آمادگ��ی انتقال 
دس��تاوردها و پیش��رفتهای علمی خود را به دیگر 

کشورهای اسالمی دارد.
رهب��ر انقالب، پیش��رفت در علوم اس��المی و 
علوم طبیعی را ض��روری خواندند و افزودند: یکی 
از مواردی که اس��الم می تواند در مس��ائل مختلف 
بشری »حرف نو« داش��ته باشد، در زمینه مسائل 
فقهی اس��ت ک��ه باید در این زمینه کار بیش��تر و 

جدی تری انجام شود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
باید در زمینه فلسفه و علوم عقلی، سرعت حرکت 

علمی افزایش یابد، گفتند: غربی ها، فلسفه خود را 
تا عرصه های مختلف مس��ائل سیاسی و اجتماعی 
امتداد داده اند و م��ا نیز باید چنین کاری را انجام 
دهیم زیرا فلس��فه اس��المی، قوی تر، ریشه دارتر و 

مستحکم تر از فلسفه غربی است.
ایشان با اشاره به گس��ترش بیداری در دنیای 
اس��الم و افزای��ش گرای��ش ب��ه اس��الم در جهان، 
خاطرنش��ان کردند: امروز جوانان در دنیا، سؤالهای 
زیادی دارند که می خواهند پاسخ آنها را در چارچوب 
اس��الم بیابند، بنابراین باید حرکت علمی در دنیای 
اس��الم شتاب بگیرد و امت اسالمی بار دیگر به اوج 
اقتدار علمی و تمدنی خود برسد تا دشمنان اسالم 
و امریکایی ها نتوانند به رؤسای کشورهای اسالمی 

دستور بدهند و »باید و نباید« بگویند.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المی، 
حجت االسالم  والمس��لمین اعرافی رئیس شورای 
سیاس��تگذاری کنگ��ره »نقش ش��یعه درپیدایش 
و گس��ترش عل��وم اس��المی« گف��ت: »پاس��خ به 
ش��بهات«، »تعمیق تفاهم میان مذاهب اسالمی«، 
»بازشناسی سرمایه های فکری شیعه و مسلمانان« 
و »دستیابی به نقاط قوت برای تکمیل و ارائه علوم 

اسالمی« جزو اهداف اصلی کنگره بوده است.
همچنین حجت االس��الم دکت��ر رضایی دبیر 
کنگ��ره گزارش��ی از اه��داف و برنامه ه��ای ای��ن 
 همای��ش بیان ک��رد.  پايـگاه اطالع رسـانی

دفتر مقام معظم رهبری

رهبر انقالب اسالمی در ديدار شرکت کنندگان در کنگره»نقش شیعه در پیدايش وگسترش علوم اسالمی« تاکید کردند:

 باید در همه حرکت ها مراقبت کنیم
 که موجب اختالف و گالیه مندی ِفرق اسالمی نشود

سردار سدهی تاکید کرد:
اسرائیل حمله کند نابودی حیفا و تل آویو حتمی است

در جلس��ه س��تاد اقتص��ادی  دول��ت که به ریاس��ت رئیس خیابان پاستور
جمهور و با ش��رکت مس��ئوالن اقتص��ادی دولت 
تش��کیل ش��د، پیگی��ری اج��رای سیاس��ت های 
اقتصادی دول��ت در پی تحوالت اخی��ر در برجام 

مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
وزارتخان��ه ه��ای صنعت، مع��دن و تجارت و 
ام��ور اقتص��ادی و دارائی و بانک مرک��زی در این 
جلسه، گزارشی از ثبت سفارش و تخصیص ارز به 
بخشهای مختلف نیازهای تولیدی و تجاری کشور 

ارائه کردند.
بر اساس این گزارش ها، در بیست روز نخست 
اردیبهشت ماه جاری، ارزش دالری صادرات کشور 
32 درصد و واردات کش��ور ۵ درصد افزایش یافته 
اس��ت. حس��ن روحان��ی در ای��ن جلس��ه از کلیه 
دس��تگاههای اقتص��ادی و بانکها خواس��ت که در 
اجرای سیاس��ت های جدید ارزی، هدف تس��هیل 

فرآین��د تولید و تج��ارت را دنب��ال کنند و بخش 
خصوصی نی��ز، از فرصت پیش آم��ده در انضباط 
ارزی، به نفع تولید و اش��تغال و آرامش در بازارها 

استفاده کند.
 رؤس��ای اتاقهای بازرگانی و اصناف کشور نیز 
با بی��ان نظرات بخش خصوص��ی، آمادگی فعاالن 
اقتصادی برای پیشبرد این اهداف را اعالم کردند. 
دس��تگاههای نظارت��ی نیز گزارش��ی از پیگیری و 
رس��یدگی فوری ب��ه تخلفات در عرض��ه کاالها را 

ارائه کردند.
در ادامه این جلس��ه، وزارت خارجه گزارشی 
از روند مذاکرات کارشناس��ی با کشورهای اروپائی 

در جه��ت اجرای تعهدات ط��رف مقابل در برجام 
ارائه کرد و پیشنهادهای وزارت نفت، بانک مرکزی 
و دیگر دس��تگاههای اقتصادی در خصوص موارد 
اقدام الزم جه��ت تحقق عملی این تعهدات، مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
روحان��ی با تأکید ب��ر ضرورت تحق��ق منافع 
اقتص��ادی ای��ران از تواف��ق برج��ام ب��رای ادامه 
هم��کاری، از وزارت خارجه خواس��ت که با اعزام 
فوری هیأتهای مذاکراتی، گفتگوهای مس��تقیم با 
چین، روسیه و کشورهای اروپائی در مورد الزامات 
تداوم برجام، و تضمین های اجرائی ضروری برای 
عادی س��ازی و گس��ترش روابط اقتصادی ایران با 

دیگر کشورها را در این هفته برنامه ریزی نمایند.
در راس��تای این تصمیمات وزیر امور خارجه 
کش��ورمان، به دس��تور رئیس جمهور، امروز عازم 
چین می ش��ود و سپس به روس��یه خواهد رفت. 
گفتگوهای هیأت کارشناس��ی سیاسی– اقتصادی 
ایران با کشورهای اروپائی نیز سه شنبه این هفته 

در بروکسل آغاز خواهد شد.

آمادگی شرکت های ایرانی برای ارائه 
خدمات به ترکمنستان 

رئی��س جمه��ور در دی��دار وزی��ر خارج��ه 
ترکمنستان گفت: ش��رکت های ایرانی آماده ارائه 

خدمات فنی مهندس��ی به ترکمنس��تان و اجرای 
طرح ه��ای مرتبط از جمل��ه احداث اتوب��ان ها و 

خطوط جاده ای در این کشور هستند.
حس��ن روحانی در دیدار »رش��ید مردوف« با 
اشاره به سفر اخیر خود به ترکمنستان اجرای سریع 
توافق��ات میان تهران – عش��ق آباد را در راس��تای 
منافع دو ملت برشمرد و تاکید کرد: هیچ مانعی در 
مسیر توسعه روابط دو کشور نیست و ضروری است 

که این روابط در همه عرصه ها توسعه یابد.
رئی��س جمهور  اج��رای توافق��ات در زمینه 
س��واپ انرژی، انتقال ب��رق، تقویت همکاری های 
ترانزیت��ی، فعال کردن خط��وط راه آهن و جاده و 
ارائه تسهیالت و توس��عه همکاری های تجاری را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: شرکتهای ایرانی آماده 
ارائه خدمات فنی – مهندس��ی به ترکمنس��تان و 
اجرای طرحهای مرتبط از جمله احداث اتوبان ها 
و خطوط جاده ای در این کشور هستند.  مهر

روحانی تاکید کرد:

 استفاده بخش خصوصی از انضباط ارزی، به نفع تولید است

امیر حاتمی تاکید کرد:
 جايگاه خاص افغانستان

در سیاست خارجی ايران
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران گفت:  ن م��ا معتقدیم افغانس��تان نبای��د به محل گفتمــــا
رقاب��ت های منطق��ه ای و بین المللی تبدیل ش��ود بلکه باید 

کانون همکاری های منطقه ای باشد.
س��پهبد طارق ش��اه بهرامی وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
افغانس��تان که ب��ه دعوت وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران 
در رأس ی��ک هیئ��ت بلندپای��ه دفاعی و نظامی ب��ه پایتخت 
ایران س��فر کرده اس��ت در س��تاد وزارت دفاع مورد استقبال 
رسمی امیر سرتیپ حاتمی قرار گرفت و بالفاصله دور نخست 
مذاک��رات دوجانبه ب��ا حضور وزرای دفاع جمهوری اس��المی 

ایران و افغانستان برگزار شد.

امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران 
در ای��ن دور از مذاکرات با بیان اینکه کش��ور دوس��ت و برادر 
جمهوری اس��المی افغانس��تان در سیاس��ت خارجی ایران از 
اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار اس��ت، اظهار داش��ت: مقام 
معظم رهبری و دولت ایران همواره بر ضرورت توسعه همکاری 
ها در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، 

دفاعی و نظامی با کشور افغانستان تاکید دارند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه جمهوری اس��المی ای��ران در ادوار 

مختلف از مردم مظلوم افغانس��تان و دولت قانونی وحدت ملی 
افغانس��تان حمایت کرده اس��ت، افزود: ما معتقدیم افغانستان 
نباید به محل رقابت های منطقه ای و بین المللی تبدیل ش��ود 

بلکه این کشور باید کانون همکاری های منطقه ای باشد.
وزیر دفاع ایران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به 
ظهور و گسترش نفوذ داعش در افغانستان به عنوان یک پدیده 
بس��یار خطرناک هش��دار داد و افزود: ما داعش را ابزار امنیتی 

آمریکا می دانیم.  روابط عمومی وزارت دفاع


